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Wykształcenie: 

• Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim – studia 

licencjackie na Uniwersytecie Opolskim 

• Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna – obecnie, studia magisterskie na 

Uniwersytecie Opolskim 

Ukończone kursy: 

• „Ogródek muzycznych różności dla dzieci i publiczności” 

• „Teatr do góry nogami, cz. I” 

• „Tańczące kredki. Ruch i plastyka dla smyka” 

• „W kolorowym świecie – gry i zabawy z chustą animacyjną”  

• „Teatr do góry nogami, cz. II” 

• „Wychowawca kolonijny” 

• „Dziecko z Autyzmem i zespołem Aspergera w przedszkolu”  

 

Wybierając swoją przyszłą drogę życiową bez zastanowienia wybrałam studia 

pedagogiczne. Praca, kształcenie, a przede wszystkim nauka przez zabawę najmłodszych  

od zawsze była moim marzeniem. Nauczanie to trudna praca, która wymaga od nas dużego 

zaangażowania cierpliwości oraz wyrozumiałości. Dlatego właśnie droga, którą obrałam daje 

mi wiele satysfakcji i pomaga mi zrozumieć złożone problemy, z jakimi na co dzień borykają 

się dzieci. Praca z dziećmi przedszkolnymi napędza mnie do życia, efekty dzieci cieszą 

niesamowicie. Kiedy osiągam zamierzony cel – tego uczucia nie jestem w stanie do niczego 

innego porównać. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyłam zarówno na kursach, studiach 

jak i na praktykach realizowanych w ramach studiów. Oprócz tego od 2018 roku do 2020 

aktywnie pracowałam z różnymi grupami wiekowymi (1-6 lat). W wychowaniu małego dziecka 

preferuję metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, dzięki której poznajemy 

możliwości własnego ciała, związki jednostki ćwiczącej z otoczeniem fizycznym. Metoda  



ta prowadzi do wytworzenia związku z drugim człowiekiem i do współdziałania w grupie  

oraz swobodnej ekspresji osobowości. Jeżeli chodzi o język angielski to zdolność posługiwania  

się językiem zdobyłam wieloletnią nauką w szkołach językowych i prywatnemu nauczaniu.  

W 2021 roku uzyskałam uprawnienia do nauczania języka angielskiego na poziomie B2 dzieci 

wczesnoszkolnych i przedszkolnych. Planuję poszerzać swoją wiedzę dotyczącą pracy  

z dziećmi uczestnicząc w różnorodnych szkoleniach, kursach, ale również kształcąc  

się na różnorodnych studiach podyplomowych związanych z pedagogiką małego dziecka. 

Stawiam na swobodny, kreatywny i pełen ruchu rozwój dziecka. Moim celem jest ciągłe 

wspieranie dziecka w jego dążeniach, otwieranie umysłu oraz pobudzanie kreatywności.  

 

 

 

 


